
METAMORFOSE URBANA

A história da Ceilândia é caracterizada por priva-
ções. Inicialmente, a área era habitada por índios 
e negros que haviam escapado das minas em 
Goiás e que foram privados de se manterem ali.  
Na década de 70, foi criada a Campanha de Erra-
dicação das Invasões, com a incumbência maior 
de privar os moradores de ocupações irregulares 
de morarem próximos da capital e os levarem pra 
terras mais distantes. 

Uma vez estabelecida a Ceilândia, a área passou 
por privações de infraestrutura e de oportunida-
des. Hoje em dia, fica claro em uma foto aérea 
a privação de espaços comuns e a privação de 
área verde. Esse cenário de privações projeta um 
ambiente onde não é incomum perceber o vazio 
causado pela da falta de dignidade, falta de igual-
dade, falta de humanidade.

No contexto da área do concurso, se observa 
uma continuação desse modelo árido de vida e 
sonhos. Fica claro, pela realidade vizinha, a ca-
rência da camada “verde” e, consequentemen-
te, a carência de: biodiversidade, conectividade, 
visuais, identidade, conforto ambiental, equipa-
mentos urbanos e por fim, a genuína manifesta-
ção da pulsação humana e da respiração onírica. 
A área estabelecida para o objeto do concurso, 

Para isso, foi projetado uma área priorizando o 
pedestre e o ciclista, com um espaço conforma-
dor centrípeta, direcionador de vida como uma 
ágora de agora, uma praça “medievalesca” con-
temporânea, receptiva tanto para as funções pré-
-determinadas como as surpresas da flexibilidade 
da vida. A área habitacional delimita o espaço, 
cheio de vazio a ser preenchido pela dinâmica da 
possibilidade.  Os equipamentos urbanos propos-
tos, com ênfase na Escola Classe e o Centro de 
Ensino Médio, são isca para o palpitar da vida. 
 
Como forma de incentivo ao pedestre e sua de-
vida acessibilidade e segurança, o acesso moto-
rizado se dá apenas de forma periférica, sendo 
incentivado apenas o uso da bicicleta através da 
generosa rede de ciclovia. A disposição de esta-
cionamentos também foi concentrada em poucos 
grandes bolsões, com acesso a todas as edifica-
ções, porém de forma concentrada, limitando as-
sim radicalmente o risco dos malefícios das ilhas 
de calor, vilão incansável e robusto das cidades 
crescentes.  Em contrapartida e em combate à 
geração de calor, produzida de forma natural ou 
consequência humana, priorizou-se uma manta 
protetora verde acolhedora no espaço urbano, 
um oásis palpável e abençoado. 
 
Os benefícios da vegetação urbana são extensos 
e comprovados. Incrementos positivos incluem 

todavia, urra esperança. O parque natural que o 
limita surge como uma fortaleza de inspiração. Os 
ventos de mudança que por ali permeiam, nos de-
safiam para um novo começo, um despertar para 
a fé no amanhã. Surge assim a fonte da transfor-
mação em forma de oportunidade. A oportunida-
de de: religar com a natureza, criar um senso de 
comunidade e lugar, construir segurança, des-
pertar empregabilidade, levantar um ponto focal 
urbano, instalar o conforto ambiental, constituir 
exemplo, enfim, manifestar e imperar a integrida-
de e virtude.

Certamente, tudo que é novo insinua desconfian-
ça e esse quiçá é o maior risco na mudança. Mas 
diante da grandeza e beleza da inspiração trans-
formadora, esse caminhar se torna marcha e ca-
talisador de metamorfose urbana. 

PONTOS FOCAIS DO PROJETO

Uma proposta urbanística diferenciada, baseado 
em fundamentos do urbanismo sustentável e ne-
cessidades locais, foi o ponto de partido do pro-
jeto tendo a civilidade como eixo inclusivo e rom-
pendo gradualmente com o modelo isolacionista 
vigente.  Sendo assim, dois aspectos foram nor-
teadores de projeto, o aspecto agregador e o as-
pecto bioclimático, ambos centrados no homem. 

aspectos microclimáticos como: permeabilidade 
do solo, elevação da umidade através da evapo-
transpiração, diminuição do calor por conta do 
sombreamento e albedo, melhora da qualidade 
do ar através da retenção de poluentes e poei-
ra, mitigação da radiação solar direta, ajuda na 
conservação de energia, conservação da água do 
solo, retenção da erosão, mitigação da poluição 
sonora, controle da quantidade de água da chu-
va e seu eventual escoamento, atração de biodi-
versidade além do realce da beleza e a qualidade 
cênica. Essa sobreposição de características de 
estratégias de refrescamento passivo, bonificam 
de forma exponencial a qualidade espacial urba-
na, com efeitos duradouros de conforto ambien-
tal, de forma física e psicológica. No psicológico 
por exemplo, estudos mostram que a privação de 
vegetação influencia no desenvolvimento do ra-
ciocínio, causa irritabilidade e pode estimular de-
linquência juvenil.  Árvores devem ser vistas como 
elemento vital da infraestrutura urbana que ajuda 
a criar e manter um ambiente mais confortável e 
saudável para seus habitantes.  São uma tecno-
logia viva.
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CONSTRUÇÃO DO PARTIDO

Pedestres e ciclistas receberam a prioridade no projeto. 
Uma extensa e interligada rede cicloviária garante o aces-
so a todos os pontos do setor através da bicicleta, bem 
como se conecta à todas as áreas adjacentes. Calçadas 
amplas e generosas, sempre arborizadas, também esti-
mulam o passeio, garantindo conforto e segurança.

CALÇADAS E CICLOVIAS1

Buscou-se reduzir ao máximo a proporção de vias no 
projeto, concentrando-as nas áreas periféricas. Ainda 
assim, é possível acessar a todos os lotes utilizando um 
veículo motorizado. Ao mesmo tempo, buscou-se a co-
nexão com vias adjacentes já existentes, garantindo o 
acesso do transporte público ao setor.

VIAS E MOBILIDADE URBANA2

Um jogo de praças se estende por toda a área de proje-
to.  A sugestão de diferentes usos e diferentes mobiliários 
urbanos busca atender à maior variedade de pessoas e 
interesses possíveis. Ainda assim, a conexão tanto física 
quanto visual entre elas garante unidade ao conjunto e 
permite que todos os moradores usufruam de todas elas 
de maneira democrática, garantindo ainda que novos 
usos apareçam de acordo com as demandas.

PRAÇAS3

Outra prioridade de projeto foi a maximização das áreas 
verdes, garantindo a criação de um microclima confortá-
vel, a arborização e sombreamento de passeios e edifi-
cações, bem como configurando todo o setor como um 
grande parque urbano.

ÁREAS VERDES4

A pré-existência de uma rede de esgoto cruzando toda 
a área de projeto delimitou diagonais e um vazio central 
onde estimula-se o convívio da população. É deste mes-
mo eixo central que ramificam as redes de infraestrutu-
ra urbana, buscando sempre a redução de distâncias e 
atendendo a todos os lotes.

INFRAESTRTUTURA5

Buscou-se uma grande variedade de tipologias no pro-
jeto espalhadas em diferentes setores da poligonal. Esta 
medida busca permitir que uma maior variedade de con-
figurações familiares usufrua do espaço, atendendo à di-
ferentes necessidades e ao mesmo tempo quebrando a 
monotonia estética. Os edifícios de uso misto foram con-
centrados ao longo da grande diagonal que cruza todo o 
terreno, buscando garantir um uso contínuo e seguro do 
espaço ao longo de diferentes horários e por diferentes 
usuários. Existe ainda um escalonamento tipológico que 
começa em casas térreas, passa por casas sobrepostas 
e chega aos prédios de pilotis + 3 andares na porção 
mais ao norte do terreno, um auxílio na orientação e de-
limitação de zonas.

USO E OCUPAÇÃO / CHEIOS E VAZIOS6
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LEGENDA | USO E OCUPAÇÃO

CASAS TÉRREAS (USO RESIDENCIAL)

CASAS SOBREPOSTAS (USO RESIDENCIAL)

EDIFÍCIOS ENSINO

EDIFÍCIOS SERVIÇOS

EDIFÍCIOS 2 QUARTOS (PILOTIS + 3PAV.)
(USO RESIDENCIAL)

EDIFÍCIOS 2 QUARTOS (LOJAS TÉRREO + 3PAV.)
(USO MISTO)

EDIFÍCIOS 3 QUARTOS (LOJAS TÉRREO + 3PAV.)
(USO MISTO)
CASAS SOBREPOSTAS (LOJA TÉRREO + CASA PAV. 
SUPERIOR) (USO MISTO)
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TIPOLOGIA

QUADRO RESUMO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS

QUANTITATIVOS

EDIFÍCIOS 
RESIDENCIAIS (2 

QUARTOS)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRAS 
05 E 06

78,00 x 39,00 m 22 (49 hab. por 
edifício - total: 22 

x 49 = 1.078) 

7,00 m 7,50 m

EDIFÍCIOS DE 
USO MISTO (2 

QUARTOS)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 07 88,00 x 19,50 m 2 (25 hab. por 
edifício - total: 50 - 
+ 7 lojas térreas) 

4,00 m 11,00 m

EDIFÍCIOS DE 
USO MISTO (3 

QUARTOS)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 07 70,00 x 19,50 m 3 (13 hab. por 
edifício - total: 26 - 
+ 3 lojas térreas) 

4, 00 m 11,00 m

ESCOLA 
CLASSE (EC)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 04 105,00 x 84,00 m 1 10,00 m 10,00 m 

CENTRO DE 
ENSINO MÉDIO

(CEM)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 04 100,0 x 100,0 m 1 10,00 m 10,00 m 

POSTO 
POLICIAL

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03 75,00 x 39,00 m 1 8,25 m 12,00 m

UNIDADE 
BÁSICA DE 

SAÚDE

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03 75,00 x 39,00 m 1 8,25 m 4,00 m

COZINHA 
COMUNITÁRIA

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03 30,00 x 39,00 m 1 8,25 m 4,00 m

CASA-LAR ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03 15,00 x 39,00 m 1 8,25 m 4,00 m

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO 

IDOSO (CCI)

ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO

QUANTITATIVOS TOTAIS: ZONA B (BAIXA 
DENSIDADE):

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE):

- 205 UNIDADES HABITACIONAIS (170 + 35)
- 35 UNIDADES COMERCIAIS

- 1.282 UNIDADES HABTIACIONAIS
(1.078 + 64 + 64 + 50 + 26)
- 10 UNIDADES COMERCIAIS
- 2 ESCOLAS
- 1 POSTO POLICIAL
- 1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- 1 COZINHA COMUNITÁRIA
- 1 CASA-LAR
- 1 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03

QUADRA 04

45,00 x 39,00 m

30,00 x 20,00 m

1

1

8,25 m

-

4,00 m

-

CASAS 
SOBREPOSTAS 

(USO MISTO)

ZONA B (BAIXA 
DENSIDADE)

QUADRAS
01 E 02

19,50 x 12,50 m 35 
(35 habitações + 

35 lojas)

3,00 m 3,00m

CASAS 
SOBREPOSTAS 
(RESIDENCIAL)

ZONA A (MÉDIA 
DENSIDADE)

QUADRA 03 19,50 x 15,00 m 64 (64 hab. térreas 
+ 64 hab. sobre-

postas)

3,00 m 3,00m

CASAS 
TÉRREAS

ZONA B (BAIXA 
DENSIDADE)

QUADRAS 
01 E 02

19,50 x 12,50 m 170 
(170 habitações)

3,00 m 3,00m

ZONA QUADRA DIMENSÕES DO 
LOTE

QUANTIDADE AFASTAMENTO 
FRONTAL

AFASTAMENTO 
LATERAL

SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:20

PLACAS HORIZONTAIS
DIAGRAMAÇÃO EXEMPLO

TOTEM
DIAGRAMAÇÃO EXEMPLO

PLACAS DIRECIONAIS
DIAGRAMAÇÃO EXEMPLO

PLACAS DE PAREDE
DIAGRAMAÇÃO EXEMPLO

BANDEIRA
DIAGRAMAÇÃO EXEMPLO

PRAÇA DO SKATE

PRAÇA DA BOA FORMA (ESPORTES)

PRAÇA DO PIQUENIQUE

PRAÇA DOS ESPETÁCULOS

PRAÇA DAS ESCOLAS

ESCOLA CLASSE (EC)

CENTRO DE ENSINO MÉDIO (CEM)

CASA-LAR

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI)

COZINHA COMUNITÁRIA

ELEVATÓRIA DE ESGOTO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

POSTO POLICIAL

PRAÇA DAS CRIANÇAS

PRAÇA DOS IDOSOS

HORTA COMUNITÁRIA

ZONA A

ZONA B
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UNIDADE 2 QUARTOS (ADAPTÁVEL)
ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 63,60m²
B

LOCAÇÃO/COBERTURA | CASAS TÉRREAS
ESCALA 1:450
D

LOCAÇÃO/COBERTURA | CASAS SOBREPOSTAS
ESCALA 1:450
F

PLANTA BAIXA | CASA TÉRREA
ESCALA 1:250
E

PLANTA BAIXA | CASAS SOBREPOSTAS
ESCALA 1:250
G

CORTE GERAL | CASAS TÉRREAS
ESCALA 1:250
I CORTE GERAL | CASAS SOBREPOSTAS

ESCALA 1:250
J

PAV. SUPERIOR | CASAS SOBREPOSTAS
ESCALA 1:250
H

MALHA PADRÃOA UNIDADE 3 QUARTOS (ADAPTÁVEL)
ESCALA 1:150 | ÁREA TOTAL = 63,60m²
C

LEGENDA | UNIDADE 2 QUARTOS

01
02
03
04
05
06
07
08

SALA   (ÁREA ÚTIL = 18,90m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 4,60m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 4,60m²) 
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 3,80m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 9,25m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 9,25m²)
VARANDA  (ÁREA ÚTIL = 2,50m²)
ESCRITÓRIO  (ÁREA ÚTIL = 2,00m²) 
  
ÁREA ÚTIL TOTAL =  54,90m²

LEGENDA | UNIDADE 3 QUARTOS

01
02
03
04
05
06
07
08
09

SALA   (ÁREA ÚTIL = 10,40m²)
COZINHA  (ÁREA ÚTIL = 4,40m²)
ÁREA DE SERVIÇO (ÁREA ÚTIL = 3,40m²) 
BANHEIRO  (ÁREA ÚTIL = 3,70m²)
DORMITÓRIO 1 (ÁREA ÚTIL = 8,10m²)
DORMITÓRIO 2 (ÁREA ÚTIL = 9,20m²)
DORMITÓRIO 3 (ÁREA ÚTIL = 9,20m²)
VARANDA  (ÁREA ÚTIL = 2,50m²)
CIRCULAÇÃO (ÁREA ÚTIL = 4,20m²)

ÁREA ÚTIL TOTAL =  55,10m²
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Uma mesma malha padrão foi utilizada para criação das unida-
des tanto de 2 quanto de 3 quartos. Essa modulação permite a 
repetição das mesmas plantas nas diferentes tipologias (casas 
térreas, sobrados, edifícios de 3 pavimentos), garantindo agi-
lidade na obra e padronização de elementos construtivos, ao 
mesmo tempo que oferece variedade de unidades atendendo 
à diferentes configurações de integração familiar.

TIPOLOGIAS

Baseado em uma malha padrão a partir da qual foram geradas 
duas plantas (2 e 3 quartos), diferentes tipos de edificações 
foram propostos para a área do projeto. Na zona B, de bai-
xa densidade, foram concentradas as casas térreas, sempre 
baseadas nas plantas de 2 quartos. A exceção fica por conta 
dos lotes voltado para o passeio central, onde propõe-se o uso 
misto com lojas no térreo e habitação no pavimento superior. 
Após a transição para a zona A, iniciam-se as casas sobrepos-
tas, sempre baseadas nas plantas de 3 quartos, bem como 
as edificações de serviços (escolas, posto policial, etc.). Vale 
ressaltar que ambas as plantas propostas permitem a cons-
trução das casas por etapas e/ou remoção de um cômodo, 
sem prejuízo estético, funcional ou estrutural. A porção mais 
ao norte do projeto concentra os edifícios, onde foram criadas 
duas pequenas “superquadras”. Lá estão os prédios de 3 pa-
vimentos sobre pilotis livre (sempre lembrando das unidades 
acessíveis à P.N.E. localizadas no térreo de todos os prédios), 
bem como os prédios de uso misto, localizados às margens 
do passeio central e com unidades comerciais no térreo. Fi-
cam configuradas portanto 3 faixas tipológicas, com gabaritos 
escalonados, e construídas sobre uma malha urbana padroni-
zada e adaptada à cada trecho.

ESTRTUTURAS E ECONOMICIDADE

Com o foco em economicidade e rapidez, o sistema cons-
trutivo foi padronizado e se repete em todas as tipologias 
adotadas na proposta. Propõe-se, assim, o uso dos blocos 
de alvenaria estrutural, como forma de evitar desperdícios de 
material e de tempo. As lajes, sempre em concreto e moldadas 
in loco. A única variação fica por conta do pilotis dos edifícios 
de 3 pavimentos, onde são necessários pilares de concreto 
também moldados in loco e uma laje de transição. A busca é 
por uma arquitetura de baixo custo, simples, porém eficiente 
e racional. É por este motivo que a modulação das plantas e 
padronização de elementos foi seguida à risca, e se esten-
de ainda às esquadrias de ferro (sempre no mesmo tamanho) 
e cobogós cimentícios (sempre no mesmo modelo), os dois 
elementos que complementam o sistema construtivo. A multi-
plicidade desses poucos elementos possibilita enorme econo-
mia e ganho de tempo na obra.  Assim sendo, a construção 
pode ser erguida com agilidade e precisão, sendo adequada 
financeiramente ao modelo do “Minha Casa Minha Vida”, sem 
todavia comprometer a expressão plástica e visual. 

CASAS TÉRREAS

CASAS SOBREPOSTAS
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NÍVEL TÉRREO | EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS | 2 QUARTOS
ESCALA 1:700
A SITUAÇÃO/COBERTURA | EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS | 2 QUARTOS

ESCALA 1:700
B PAVIMENTO TIPO | EDIFÍCIO RESIDENCIAL | 2 QUARTOS

ESCALA 1:350
C

PAVIMENTO TIPO | EDIFÍCIO DE USO MISTO | 3 QUARTOS
ESCALA 1:350
FSITUAÇÃO/COBERTURA | EDIFÍCIOS DE USO MISTO | 3 QUARTOS

ESCALA 1:700
E

CORTE LONGITUDINAL | EDIFÍCIO DE USO MISTO | 3 QUARTOS
ESCALA 1:250
G CORTE TRANSVERSAL | EDIFÍCIO RESIDENCIAL | 2 QUARTOS

ESCALA 1:250
G

NÍVEL TÉRREO | EDIFÍCIOS DE USO MISTO | 3 QUARTOS
ESCALA 1:700
D
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FACHADA EDIFÍCIO RESIDENCIAL | 2 QUARTOSFACHADA EDIFÍCIO DE USO MISTO | 3 QUARTOS

VISTA AÉREA | URBANISMO GERAL


